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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุ และประชาชน จานวน 124 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
การทดสอบด้วยค่าความที ส าหรับตัวแปรที่ จาแนกเป็น 2 กลุ่ม สาหรับตัวแปรที่จาแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียว การทดสอบวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ข อง LSD และการ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จัง หวัดนครปฐม ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านสาธารณูปการ
รองลงมาด้านการศาสนศึกษา และด้านการเผยแผ่ ด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการสาธารณสงเคราะห์
2. การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเข้าวัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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3. แนวทางการพั ฒ นา วัด ไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จัง หวัดนครปฐม 1) ด้า น
การปกครอง ควรมีการบริหารวัดพระศาสนาให้เป็นไปด้วยดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ด้านการศาสนศึกษา
ควรมีการออกกฎระเบียบ การแสวงและพัฒนาครูผู้สอน การสรรหาผู้เรียน การหาทุนสนับสนุน 3) ด้านการเผย
แผ่ ควรมีการดาเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย 4) ด้านสาธารณูปการ วัดควรจะต้องมีแผนผังกาหนดการปลูกสร้างภายในวัด และบริเวณวัดควรมี
พุทธประวัติทาให้วัดเป็นแหล่งศึกษา ธรรมะ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้วยังให้ ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์
เสริมสร้างให้วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และอบรมพระสงฆ์ให้สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)
ABSTRACT
This purposes of this research were to: 1) study the development level of Wat Raikhing
(Phra Aram Luang) in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province; 2) compare the development
level of Wat Raikhing (Phra Aram Luang); and 3) study the development approach of Wat
Raikhing (Phra Aram Luang). The research sample consisted of 124 monks and people. The
research instrument for data collection was a questionnaire constructed by the researchers.
Data were analyzed with mean and standard deviation. The hypotheses were tested with t-test
for two groups of variables and one-way ANOWA for three or more groups of variables. Pairwise
comparison by least significant difference and the content analysis was also conducted.
The finding of this research were as follows:
1. Overall, the development level of Wat Raikhing (Phra Aram Luang) was at a high level.
When considering each aspect, all aspects were at a high level. The aspects with highest average
were public facilities, followed by religious studies and religious propagation. The aspect with
the lowest average was public welfare.
2. As for comparison of the development level of Wat Raikhing (Phra Aram Luang),
overall gender, age, education level, and experiences in temple visiting made no difference.
3. The development approach of Wat Raikhing (Phra Aram Luang) were: 1) in administration
aspect, the temple should be managed smoothly in an organized way; 2) in religious studies
aspect, rules and regulation should be issued, teachers should be recruited and developed,
students should be allocated, and supporting funds should be provided; 3) in religion
propagation aspect, Buddhist sermon should be propagated to religious heirs and public in every
2
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way without any conflicts with Buddhist disciplines; 4) in public facility aspect, the buildings in
a temple should have planned layout and Buddha history should be displayed in temple area
as a study of Dhama; 5) in welfare education aspect, the temple should be arranged as a place
for educating children and youths and provide education welfare; and 6) in public welfare
aspect, the temple should be strengthen to be a part of society and monks should be trained
to be spiritual supporters.
Keywords: Development approach, Wat Raikhing (Phra Aram Luang)
Article history: Received 5 May 2018, Revised 7 August 2018, Accepted 16 August 2018

1. บทนา

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสาคัญของวัฒนธรรมไทย ถือได้ว่าเป็นศาสนาประจาชาติไทยมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับ
ลงในวิถีไทยทุกด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม วัด คือ สถานที่ซึ่ง
เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นสถานที่สงบร่มรื่นร่มเย็น ทั้งกายทั้งใจเหมาะแก่การบาเพ็ญสมณะ
ธรรมตรงกับคาว่า “อารามหลวง” คนไทยเรียกสถานที่ของ ผู้บาเพ็ญพรหมจรรย์ว่า “วัด” เพราะสถานที่ดังกล่าว
เป็นเครื่องวัดภูมิธรรมและภูมิรู้ของศาสนิกชน ผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยของพระศาสดา (สานักคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545: 9) และ เป็นเหมือนสถานที่รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนหรือหมู่บ้านนั้น ๆ เพราะวัดถือได้
ว่าเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นที่พักทางใจและเป็นที่หาความสงบทางใจได้ดีที่สุด
บทบาทของวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ที่ มี ต่อชุมชนนั้น จัดว่าเป็นสถาบั นหลักของชุมชน และเป็น
ศูนย์กลางของการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นสถานที่บาเพ็ญกุศล และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันแสดงออกทางด้าน
ขนบธรรมเนียม และประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ทาหน้าที่ทั้งผู้ผลิต ผู้
อนุรักษ์และผู้สอนศิลปะแกประชาชนเป็นที่ปรึกษาด้านการครองตน อาชีพ ปัญหาชีวิต ปัญหาสังคม แม้กระทั่ง
ปัญหาครอบครัว เป็นสถานสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร เป็นต้น จิรวัฒน์ บุณยะกาญจน (2549) ได้กล่าวว่า วัดจะดี
มีความมั่นคงประกอบด้วย 1. สมภารดี คือ มีเจ้าอาวาสผู้ทรงศีล ทรงธรรม มีกุศโลบายในการบริหารงานหรือการ
จัดการ และปกครองพระภิกษุ สามเณร ลูกวัดอยู่ในพระธรรมวินัยได้ดี 2. มีธรรมดี คือ มีการให้การศึกษาอบรมกาย
อบรมศีล อบรมจิต และอบรมปัญญา ด้วยภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติภาวนาธรรมที่ให้เกิดผลเป็นปฏิเวธที่ดี 3. มี
พระดี คือ มีปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธปฏิมาที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 4. มีการจัดสถานที่วัดดี
คือ มี การจัดระเบียบแบบแผนผังภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ ร่มเย็น เป็นที่สัปปาย คือ สถานที่
เหมาะสมแก่การเรียนศึกษาและปฏิบัติธรรม กล่าวคือ เหมาะการเป็นส่วนรวมของสาธุชนผู้ไฝ่เรียนรู้ และปฏิบัติ
พระสัทธรรม หาทางสงบทางใจ และเหมาะแก่ผู้ต้องการประกอบการบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์
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จากข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์และปัญหาดังกล่าว ตัวผู้วิจัยในฐานะที่จาพรรษาอยู่ในวัดไร่ขิง (พระอาราม
หลวง) มีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาในวัดที่กาหนดไว้ เพื่อผู้วิจัยได้รับทราบหรือพบกับความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับ
สภาพปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินการจัดการของวัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาวัด รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสนอ
แนวทางการพัฒนาวัด ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งสาระ
ของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวคิดในการพัฒนาเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม โดยการให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการพัฒ นาอั นเป็นจุดประสงค์ของการพัฒ นาอันแท้ จ ริง เพื่อให้ก ารพัฒ นาได้มี ส่วนร่วมทั้ ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน และการใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ แตกต่างกั นออกไป จึง ทาให้แนวคิด การพัฒนา
แตกต่างกันออกไปหลายแนวความคิด ได้แก่ (สนธยา พลศรี, 2547:8-9)
2.1.1 แนวความคิ ด แบบวิ วั ฒ นาการ (evolution) เป็ น การน าการพั ฒ นาใช้ เ พื่ อ อธิ บ าย
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจากภาวะหนึ่งสู่ภาวะหนึ่งที่สูงกว่า ทาให้มนุษย์มีความก้าวหน้าต่าง ๆ
มากขึ้น เช่น มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ร่ารวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างมากขึ้น เป็นต้น การ
พัฒนาในแนวความคิดจึงมีความหมายใกล้เคียงกับคาว่าความก้าวหน้า (progress) มาก
2.1.2 แนวคิดการแบบเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบันอันรุ่งโรจน์ แต่
สนใจการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงปรากฏการณ์ ท างสัง คม เช่น การแบ่ ง ชนชั้ น ทางสัง คม เป็น ต้ น การ
เปลี่ยนแปลงอาจมีการปฏิรูป (reformation) คือ เฉพาะในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่ง และเป็นการปฏิวัติ
(revolution) คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของสังคม
2.1.3 แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ (economic) นัก เศรษฐศาสตร์นาการพัฒ นาไปใช้
จาแนกประเทศต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานทา เป็นต้น แบ่ง
ออกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาในแนวความคิดนี้ จึงมี
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ความหมายใกล้เคียงกับคาว่า ความเป็นอุตสาหกรรม (industrialization) ความทันสมัย (modernization)
และการเจริญเติมโต (growth) มาก
2.1.4 แนวคิดแบบปฏิบัติการทางสังคม (social action) เป็นแนวคิดที่เกิดจากรัฐบาลประเทศ
ต่าง ๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบการวางแผนการปฏิบัติการ เช่น การ
ปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชุมชน เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่า การพัฒนา
2.1.5 แนวคิดแบบการขัดแย้ง ทางสังคม (social conflict) เป็นแนวการพัฒนาประเทศด้วย
ระบบแบบทุนนิยม ที่นาทฤษฎีการขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบสังคม โดย
ถือการนาระบบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิม
2.1.6 แนวความคิดแบบการพัฒนาชุม ชน (community development) เป็นแนวความคิดที่
องค์การสหประชาชาตินาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่กล่าวมาแล้ว ในเรื่องความเป็นมาของการพัฒนา
กล่าวคือ การให้คนและกลุ่มในชุมชนเป็นศูนย์ของการพัฒนา และเป็นผู้ได้รับผลของการพัฒนาตามหลักการ
และวิธีการพัฒนาชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2549: 15-16) ได้กล่าวว่า
การพัฒนา
เป็นกระบวนการ (process) ที่ได้รับการตีค่าในระดับสูง ส่งผลให้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการนี้ไม่ได้รับการ
ตีค่ากลายเป็น “ความด้อยพัฒนา” สิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวคิด “การพัฒนา” ที่อาจมีคุณค่าสูงยิ่งอาจยากที่จะ
ประเมินคุณค่าหลายอย่าง เช่น เรื่องภูมิปัญญา ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น ต้น แต่เพราะการพัฒนา
เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กับค่านิยมสมัยใหม่ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสมัยใหม่ จึงได้รับการประเมินค่าใน
ระดับต่าหรืออาจจะไม่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาและใช้ประโยชน์ได้เลย ซึ่งการพัฒนาไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม
ล้วนมีแนวคิดที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1. การพัฒนาเป็นกระบวนการ (process) การพัฒนาเป็นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา
และความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา และความต้องการของ มนุษย์ทุกด้าน
อย่างเป็นบูรณาการอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ โดยจะต้องเริ่ม ต้นตั้ง แต่ร ะดับ ครอบครัว ชุมชน สัง คมไปจนถึง
ระดับประเทศ
2. การพั ฒ นาเป็ น วิธี ก าร (method) การพัฒ นาประกอบด้ วย วิ ธี ก ารในการจั ด การระบบ
ทรัพยากรต่าง ๆ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง วิธีการ พัฒนานี้
รวมเอาการสร้างองค์การพัฒนา และเสริมสร้างทักษะและความรู้ของประชาชนในสังคม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในแต่ละท้องถิ่น
3. การพัฒนา คือ การเคลื่อนไหว (movement) การพัฒนามีลักษณะเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง อยู่กับที่
การพัฒนาจึงมีความเกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือทางสังคม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การระดมความร่วมมือ
จากกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลด้อยโอกาส ในการแสดงความคิดเห็น สะท้อน
ปัญ หา ความต้องการรวมตัวและตระหนักรู้ถึง ปัญ หาความต้องการพื้นฐานร่วมกัน รวมทั้ง ร่วมกั นคิดและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ขณะเดียวกันการพัฒนาก็มี ความจาเป็นที่จะให้กลุ่มบุคคลภายใต้โครงการพัฒนา
ต่าง ๆ เข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
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ชุมชน กลุ่มบุคคลจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงความคิดและเจตคติไปในทางก้าวหน้า
และสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะความรู้ที่จาเป็น สาหรับการพัฒนาด้วย
4. การพั ฒ นาคื อ การจัด ท าโครงการหรื อ โปรแกรม (project or program) โครงการหรื อ
โปรแกรมเป็นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งของการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาต่าง ๆ ทาให้วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาเป็นจริงขึ้นมาได้ โครงการพั ฒนาที่ ได้รับผลส าเร็จ จะต้องได้รับ ความร่วมมื อจากบุคคลกลุ่ม ต่าง ๆ
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสติปัญญาใน
องค์การ กลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา ประกอบด้วย บุคคลทุกระดับชั้น นับตั้งแต่กลุ่มผู้นากลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จนถึงกลุ่มผู้รักษาความสะอาด และรักษา ความสงบเรียบร้อยในองค์การ
5. การพัฒนา คือ การให้โอกาส (opportunity) การให้โอกาสแก่บุคคลในการพัฒนาชีวิต สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจาเป็น คนที่จะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น คือ คนยากจนหรือคน ด้อยโอกาส ยิ่งด้อยโอกาส
มากที่สุดยิ่งควรได้รับโอกาสมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะช่วยในการได้รับสิทธิมากขึ้นในเรื่องความยุติธรรมทางสังคม
(social justice) และการพัฒนาคุณภาพของคน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัด
บุญเลิศ โสภา (2545: 167-171) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาวัดจะต้องเน้นวัดให้เป็นดังเช่น ในอดีต
ด้วย และจะต้องพัฒนาให้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพียงแต่สถานการณ์ทาให้กระบวนการของ การพัฒนาวัด
บางอย่างเปลี่ยนรูปแบบไป อาจจะมาจากสาเหตุและปัจจัยทั้งภายนอก ภายในและสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม
โดยเฉพาะโลกได้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอุปกรณ์การพัฒนาวัด มีองค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ อยู่ 3
ประการ คือ
1. การพัฒนา ศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน
2. การพัฒนา ศาสนธรรม
3. การพัฒนา ศาสนบุคคล
การพัฒนาวัดให้ไปสู่เป้าหมายนั้น เจ้าอาวาสมีบทบาทสาคัญที่สุดเพราะเจ้าอาวาส คือ ผู้บริหาร
จัดการ มีห น้าที่รับผิดชอบกิจ การต่าง ๆ ภายในวัด วัดจะเจริญรุ่งเรืองดีง ามเรียบร้อยเหมาะสมกั บสภาพ
ท้องถิ่น สามารถดึง ดูดให้เด็กเยาวชน ประชาชนเข้ามาสนใจวัดร่วมกิจกรรมพิธีกรรมภายในวัดก็ อยู่ที่ ผู้นา
ดังนั้น จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาอย่างย่อ ดังนี้ คือ
1. การวางแผน เป็นการกาหนดกรอบแนวทางของการพัฒนาว่าจะดาเนินไปในทิศทางใด ทาอะไร ที่
ไหน อย่างไร โดยอาจวางแผนดาเนินการเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ
1.1 แผนระยะสั้น อาจกาหนด 1-2 ปี
1.2 แผนระยะกลาง อาจกาหนด 3-5 ปี
1.3 แผนระยะยาว อาจกาหนด 5-10 ปี
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2. การบริห ารจัด การ เจ้ าอาวาสดาเนิ นการจั ดการอย่ างจริง จัง โดยตั้ง เป็ นแผนงานไว้ว่ า
ในปีงบประมาณที่ตั้งไว้ จะพัฒนาวัดในด้านใดก่อน เช่น การพัฒนาศาสนวัตถุ/ศาสนสถานหรือ การพัฒนา
ศาสนบุคคล หรือจะพัฒนาควบคู่กันไป
3. การเขียนโครงการ เพื่ อให้มีรูป แบบการบริหารจัดการในวัดให้มี ประสิท ธิภาพ ควรเขียน
โครงการ การดาเนินงานว่าในแผนระยะสั้นจะพัฒนาอะไร ระยะกลางจะพัฒนาอะไร และระยะยาวจะพัฒนาอะไร
4. งบประมาณ โดยพิจารณาว่าการจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้นั้น แหล่งเงินทุนจะมา
จากส่วนใดบ้าง วัดมีความพร้อมเพียงใด ประชาชน ชุมชนใกล้เคียง วัดมีศักยภาพในการสนับสนุนอุปถัมภ์ได้
เพียงใด มีงบจากรายได้ส่วนใดบ้าง หรืออาจจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. วัส ดุอุป กรณ์ ในการที่จ ะสนับ สนุนการพัฒ นาวัดมี วัส ดุอุป กรณ์เ ครื่องมื อ การดาเนินงาน
หรือไม่ เพียงพอหรือไม่ หากไม่มี ไม่เพียงพอ จะหาได้จากแหล่งใด
ธารง อมโร (2545: 45) ได้ให้แนวทางในการพัฒนาวัดในทางที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ พอจะสรุปได้ว่า วัด
จะต้องปรับตนเองให้มี การพัฒ นาในทางที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ ที่สามารถเป็นที่พึ่งพิง ของประชาชนได้หลาย
ประการ แต่จะยกที่สาคัญเพียง 2 ด้าน คือ
1. ด้านศาสนสถาน ได้แก่ สถานที่และสิ่งก่อสร้างภายในวัด คือ โบสถ์ (เรียกตามศัพท์ว่าอุโบสถ
สาหรับวัดราษฎร์ทั่ว ๆ ไป และเรียกว่า พระอุโบสถ สาหรับวัดหลวง) ศาลาการเปรียญวิหาร กุฏิสงฆ์ เป็นต้น
ถือว่าเป็นเบื้องต้นของศรัทธาประชาชนเป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย การที่จะทาให้ประชาชนเข้า
มาใกล้ชิดวัด ซึ่งจะทาให้พระสงฆ์สามารถมีโอกาสกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนนั้นได้จะต้องพัฒนาวัดให้ดี
เสียก่อน
2. ด้านการเผยแผ่ศาสนา คาสอนของศาสนาไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนนาไปประพฤติปฏิบัติ
นั้น ถือเป็นภารกิจหลักของพระสงฆ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก เพราะหากคนในสังคม
เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาแล้ว การพัฒนาด้านอื่น ๆ ก็จะสาเร็จได้โดยง่าย แต่เนื่องจากใน
ปัจ จุ บัน โลกได้เ จริ ญ รุ ดหน้า ไปมาก การเผยแผ่ศ าสนาโดยวิ ธีก ารแต่เ ดิม อาจใช้ไ ม่ ไ ด้ผ ลหรือ ได้ ผ ลด้อ ย
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นที่วัดจะต้องปรับปรุงวิธีการเผยแผ่ศาสนาเพื่อให้ศาสนาเป็นแกนหลักในการพัฒนา
สังคม ดังนี้
2.1 จัดกิจ กรรมเพื่ อประโยชน์เ กื้อกูล แก่ ชุม ชน โดยกิจ กรรมนี้จะต้องเป็น ความร่วมมื อ
ระหว่างวัด ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้วัดและชุมชนมีความผูกพันแนบแน่นกันมากยิ่งขึ้น
2.2 มีการกระจายอานาจ การวางแผนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ระหว่างวัดองค์การต่างๆ
เช่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ/เอกชน และชุมชน
2.3 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถ่องแท้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
แท้จริง
2.4 ให้องค์การ หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชน สถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชน
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2.5 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.6 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมในวัดทุกแห่ง พร้อมทั้งจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้น
2.7 ผลิตตารา เครื่อ งมื อ และอุป กรณ์ที่ เ กี่ยวข้องกั บ การพัฒ นาคุณธรรมจริ ยธรรมของ
ประชาชนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี) (2545: 153) ได้ให้แนวทางพัฒนาวัด ไว้ว่า
การ
พัฒนาวัดอาจมีแนวคิด วิธีการ ค่อนข้างจะสอดคล้องใกล้เคียงกัน โดยหลักของการพัฒนาอยู่ที่ว่าใครจะเริ่มต้น
ที่จุดไหนก่อน แต่เห็นว่าต้องพัฒนาวัตถุและคนไปพร้อม ๆ ในคราวเดียวกัน คือ
1. พัฒ นาเสนาสนะ คือ ปัจจัยอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมให้มี
ความ
สะดวก ตลอดจนที่พักอาศัยของพระภิกษุและสามเณร อุบาสกและอุบาสิกา เพื่อชาวพุทธทั่วไปที่สนใจจะได้
เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม
2. บุคลากรพระสงฆ์สามเณรต้องหมั่นทากิจ ศึกษา และปฏิบัติธรรมอย่างสม่าเสมอ เช่น ทาวัตร
เช้า-เย็น ลงอุโบสถสังฆกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้โปร่งเบาสบาย
3. ร่วมทากิจกรรมหมู่คณะและป้องกันความเสื่อม ความเสียหาย อันจะเกิดขึ้น
4. เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการปฏิสันถาร ทั้งอามิสปฏิสันถารและธรรมปฏิสันถาร
5. สนใจรับรู้ทุกข์สุขของคนในชุมชนรอบ ๆ วัด และให้การสงเคราะห์ไปตามสมควร ทั้งหมดที่
กล่าวนี้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ก็ขึ้นอยู่ที่เจ้าอาวาส ที่เป็นแกนนาเป็นสาคัญ ต้องประกอบด้วยเมตตา
เสียสละ มี ความเพี ยร อดทน มี สัจ จะ หวัง ความเจริญมั่ นคงต่อพระพุท ธศาสนา และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนเป็นเป้าหมาย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐานของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.3.1 การพัฒนาวัด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2554: 13) อธิบ ายว่า การปรับปรุง สภาพวัดและ
การดาเนินกิจกรรมของวัด จนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน โดยดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาวัด ดังนี้
1. พัฒนาวัดให้เกิดความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่าวัดเป็นของตน มีความรู้สึกมีส่วนร่วม
หวงแหนและช่วยกันดูแลรักษา
2. สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย 5 ประการ คือ
2.1 เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2.2 เป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
2.3 เป็นที่ทาบุญบาเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
2.4 เป็นที่ที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ
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2.5 เป็นศูนย์กลางสาหรับทากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดต้องสะอาด ร่มรื่น มีการจัด
กิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าวัดเพื่อบาเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัย
และหลักพระพุทธศาสนา
4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น ในการติดต่อกับ
หน่วยงานอื่น ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งควรให้
วัดเป็นศูนย์กลาง
5. ให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่าวัดกับ ชุมชนนั้น ๆ เป็นหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งเป็นแนว
การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2.3.2 การพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพียงอย่างเดียว
ยังไม่สามารถพัฒนาวัดได้สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาวัดที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องพัฒนาวัดแบบบูรณาการ
โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐาน 6 ด้านของคณะสงฆ์ ดัง นี้ สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2554: 19-35)
1. การปกครอง ประกอบไปด้วย การดูแล คุ้มครอง บริหารการจัดการ การอยู่ร่วมกัน
ของผู้ที่เ กี่ยวข้องกับ องค์การวัดให้เ ป็นไปด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อย สามั คคี ดูแลการเรียนการสอน สอน
ระเบียบข้อปฏิบัติที่สมควร ดูแลสนับสนุนให้ศาสนาทายาทรุ่นต่อไปให้มีความรู้ มีคุณธรรมและมีคุณภาพ
2. การศาสนศึกษา ประกอบไปด้วย การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม ให้ก ารสนับสนุน
บุค ลากรขององค์ ก ารวั ด หรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ด ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งหลั ก ธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อจะเป็นแนวทางในการเป็นผู้สืบทอดที่ดี เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. การเผยแผ่ ประกอบไปด้วย การทาให้ขยายออกไปกว้างขวางออกไปซึ่งพระธรรม
คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ชาวพุทธได้ทราบและประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องไม่หลงงมงาย ซึ่ง
ตัวบุคลากรทางพระพุทธศาสนานั้นหายากมาก เพราะผู้ที่เรียนรู้มีมาก แต่ผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นมีน้อย จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะตระหนักถึงความขาดแคลนและสร้างบุคลากรที่ขาดแคลนนี้ขึ้นมาให้มาก
4. การสาธารณูปการ ประกอบไปด้วย งานด้านการก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศา
สนสถานภายในวัด มีความจาเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะวัด
เป็นศาสนสถานที่สังคมในชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการ ในวัดต้องการความสุข และความพึงพอใจที่จะ
รับจากที่สาธารณะ อันเป็นของสังคมนี้ หากการจัดการ ไม่เป็นระเบียบที่วัดรก มีขยะส่งกลิ่นเหม็น น้าในคลอง
เน่า เป็นต้น ผู้ที่เข้ามาใช้บริการวัดอาจไม่มีความพึงพอใจและสุขใจ การสาธารณูปการนี้จึงมีความสาคัญต่อ
สังคมโดยกายภาพโดยตรง
5. การศึกษาสงเคราะห์ ประกอบไปด้วย การให้การสงเคราะห์ ด้านการฝึกฝน อบรมแก่
ประชาชน อานวยความสะดวกด้านสถานที่แก่โครงการการพัฒนา หรือการอบรมแก่ประชาชน เช่น โครงการเลิก
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ยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น ให้ทุนสนับสนุนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ วัดมีหน้าที่สนับสนุนด้าน
ทุนแลงบประมาณตามกาลังที่จะเป็นไปได้
6. การสาธารณสงเคราะห์ ประกอบไปด้ ว ย การช่ วยเหลื อเพื่ อ นประชาชนทั่ ว ไป
โดยเฉพาะการช่วยเหลือสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ด้วยการสนับสนุนกาลังทรัพย์และใช้สถานที่วัดเป็นที่พักพิง
อุทกภัย ด้วยการช่วยเหลือด้านอาหาร ที่อยู่อ าศัย แก้ปัญ หา ความอดอยาก ด้วยการให้ความรู้ และให้ปัน
สิ่งของที่จาเป็นต่อชุมชนหรือส่วนรวม การสงเคราะห์เผาศพไร้ญาติ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้าย เช่น วัดพระ
พุทธบาทน้าพุดูแลสงเคราะห์ผู้ป่วยเชื้อเอดส์ เป็นต้น
2.4 แนวทางการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน
ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ง ชาติ (2554: 33-35) อธิบ ายไว้ว่า วั ดในฐานะองค์ก ารชุม ชน
ประเภทหนึ่ง ซึ่ง มี ป ฏิสัมพั นธ์กั บประชาชนหรือชุม ชนในเขตพื้นที่วัดและอาณาบริเ วณใกล้เ คียงมากกว่า
องค์การชุมชนอื่น ดังนั้น ในการพัฒนาวัดตามมาตรฐานที่กาหนดนั้น วัดควรจะมีบทบาทในการทาหน้าที่และมี
กิจกรรม โดยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการของวัดจะต้องมีระบบการบริหารจัดการวัดที่ทันสมัย มีการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
สรุป ความได้ว่า การประเมิ นท าให้วัดทราบถึง บกพร่องจุดเด่น ข้อชี้แนะของวัดเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนา แต่ละด้านให้ตรงกับความต้องการของคณะสงฆ์มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการเข้าวัด/จานวนปีพรรษา

ระดับการพัฒนา วัดไร่ขิง
(พระอารามหลวง) ตาบลไร่ขิง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1. ด้านการปกครอง
2. ด้านการ ศาสนศึกษา
3. ด้านการเผยแผ่
4. ด้านสาธารณูปการ
5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์
6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์

แนวทางในการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัด
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
10

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.6 No.1 January-June 2019

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ พระภิกษุ และประชาชนทั่วไปที่มาที่วัด เนื่องจากไม่ทราบ
ประชากรที่ชัดเจนจึงใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ,์ 2549: 161) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 124 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม 1 พระภิกษุ จานวน 66 คน กลุ่ม 2 ได้แก่
ประชาชนที่มาวัดประจาเพื่อช่วยงาน และสวดมนต์ จานวน 114 คน รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น 180 คน
(พระเทพศาสนาภิบาล, 2559) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (proportional stratified random
sampling) ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม 1 พระภิกษุ และกลุ่ม 2 ประชาชน แล้วสุ่มมาตามสัดส่วนดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและตัวอย่าง
กลุ่ม
พระภิกษุ
ประชาชน
รวม

ประชากร (คน)
66
114
180

ตัวอย่าง (คน)
45
79
124

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key Informants) ผู้ให้ข้อมูลหลักและวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาวัดในจังหวัดนครปฐม
เป็นพระภิกษุในวัดไร่ขิง จานวน 3 รูป และประชาชนที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive selection) มีเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับวัด
ในเขต จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย
1) พระครูปฐมธรรมวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
2) พระปลัดพุฒิพงค์ กิตฺติวฑฒโน
เลขานุการวัดไร่ขิง ด้านสานักงานวัดไร่ขิง
3) พระสมุห์วิทูล สุภธมฺโม
เลขานุการวัดไร่ขิง ด้านจัดการผลประโยชน์ของวัด
4) นายชาตรี สุขถาวร
ไวยาวัจกรณ์
5) ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุ่น
กรรมการมูลนิธิพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
6) นายธนนนท์ เกิดผล
เจ้าหน้าที่สานักพุทธศาสนาแห่งชาติ
3.3 เครื่องมื อที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ ผ่านความตรงเชิง เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ราย และจากการทดสอบความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามจากประชาชนที่ มี ลักษณะคล้ายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ผู้วิจัยดาเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง นาผล
ที่ได้มาทาการปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ แนวทางในการพัฒ นาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอ สามพราน
จังหวัดนครปฐม เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) แนวคาถามสาหรับ การสัมภาษณ์ระดับลึก
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อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ มาพัฒนาขึ้น
เป็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์ระดับลึกที่ครอบคลุมถึงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างแนวทางการ
พัฒนาวัดไร่ขิงในจังหวัดนครปฐม
3.4 การใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 สถิติพรรณนา วิเคราะห์ด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.2 สถิตสรุปอ้างอิง วิเคราะห์ด้วย การวิเคราะห์ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) และ การวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาวัดในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis)

4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.50) มีอายุ 20-40 ปี (ร้อยละ
46.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 57.26) ประสบการณ์ในการเข้าวัด/จานวนปี
พรรษาส่วนใหญ่ระหว่าง 5-10 ปี (ร้อยละ 30.60)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอ สามพราน
จังหวัดนครปฐม
การพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)
S.D.
ระดับ
ลาดับ
X
1. ด้านการปกครอง
4.03
0.47
มาก
4
2. ด้านการศาสนศึกษา
4.28
0.46
มาก
2
3. ด้านการเผยแผ่
4.06
0.46
มาก
3
4. ด้านสาธารณูปการ
4.28
0.48
มาก
1
5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์
4.01
0.49
มาก
5
6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์
3.99
0.50
มาก
6
รวม
4.11
0.39
มาก
ผลการวิจัย พบว่า การพั ฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) รองลงมาด้านการศาสนศึกษา ( X = 4.28) และด้านการเผยแผ่ ( X = 4.06)
ด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ( X = 3.99)
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ตอนที่ 3 การเปรีย บเทีย บระดับ การพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอ สามพราน
จังหวัดนครปฐม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 3 สรุปการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปฏิเสธ
ยอมรับ
Sig
1. เพศ
X
0.11

2. อายุ
X
0.16

3. ระดับการศึกษา
X
0.44

4. ประสบการณ์ในการเข้าวัด/จานวนปีทจี่ าพรรษา
X
0.68

ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอ สามพราน
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเข้าวัด/จานวนปีที่จาพรรษา โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ตอนที่ 4 การวิเ คราะห์แ นวทางการพัฒนา วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอ สามพราน
จังหวัดนครปฐม
1. ด้านการปกครอง การบริหารวัดพระศาสนาจะต้องสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน สร้างความน่าเลื่อมใสศรัทธา ในข้อวัตรปฏิบัติอันดีงาม ให้เกิดมีกับพุทธศาสนิกชน
2. ด้านการศาสนศึกษา พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ด้วยการออกกฎระเบียบการแสวงและ
พัฒนาครูผู้สอน การสรรหาผู้เรียน การหาทุนสนับสนุน
3. ด้านการเผยแผ่ ดาเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบใน
ทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ได้แก่การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ
4. ด้านสาธารณูปการ การจัดการด้านสาธารณูปการวัดจะต้องมีแผนผังกาหนดการปลูกสร้างภายใน
วัด บริเวณวัดมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้เกี่ยวกับพุทธประวัติทาให้วัดเป็นแหล่งศึกษา สถานที่รื่นรมย์ลาน
วัดสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมีถังรองรับขยะ มีถนนทางเดินเท้าภายในวัด
5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้วยังให้
ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนผู้กาลังศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ อาทิ ตั้งทุนสนับสนุน
การศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับชั้น
6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ การพัฒนาในด้านการสาธารณะสงเคราะห์นั้น จะต้องพัฒนาวัดเป็น
ศูนย์กลางของสังคม และอบรมพระสงฆ์ให้สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่ของวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหน้าที่
ของวัด และเจ้าอาวาสจะต้องดาเนินการบริหารงานทุกด้านเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัด
จะจัดได้
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป อภิปรายผล
1. ระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านด้านสาธารณูปการ
รองลงมาด้านการศาสนศึกษา และด้านการเผยแผ่ด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากผล
การศึกษาพบว่า ระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
อยู่ในระดั บ มาก สอดคล้อ งกั บ งานวิจัยของ พระมหาอนุชา สิริ วณฺโ ณ (2556: 3-4) ได้ ศึก ษาวิจัย เรื่อ ง
การศึก ษาพระสงฆ์กั บการพั ฒนาท้อ งถิ่น: กรณีศึกษาวัดเทพปูรณารามตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จัง หวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวมแล้วพระสงฆ์ยัง คงมี
บทบาทด้านการพัฒนาในท้องถิ่นเสมอมาด้วย การปรับใช้ภาระหน้าที่ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ (1) การปกครอง
พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสยังคงทาหน้าที่ดูแลกิจการในวัดเป็นสาคัญ (2) การศาสนศึกษาให้การส่งเสริมการศึกษาแก่
พระสงฆ์สามเณรในวัด (3) การเผยแผ่ ตอบรับนโยบายของมหาเถรสมาคมทั้งของรัฐและของท้องถิ่น (4) การ
สาธารณูปการ ดาเนินการก่อสร้างศาสนสถานให้เพียงพอต่อพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป (5) การศึกษา
สงเคราะห์ พระสงฆ์ที่มีศักยภาพด้านสอนหลักธรรมมีบทบาทในการสอนจริยธรรมในสถานศึกษา และ (6) การ
สาธารณสงเคราะห์มี ส่วนในการร่วมก่ อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ส าคัญในชุม ชน อย่างไรก็ตามหากเป็น
พระสงฆ์ที่ ไม่ใช่พระนัก พัฒนา ก็ ดาเนินการพั ฒนาไปตามบทบาทหน้าที่ที่ตนดารงอยู่ บางรูปอยู่ในฐานะผู้
ส่งเสริมบทบาท บางรูปอยู่ในฐานะ ผู้ ปฏิบัติการ แต่หากเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาท่านจะดาเนินการเอง โดย
จัดทาในรูปโครงการส่งเสริมชุมชน มีทั้งมุ่งพัฒนารายได้ พัฒนาจริยธรรม และพัฒนาการศึกษา ส่วนบทบาท
พระสงฆ์วัดเทพปูรณารามยังคงเป็นบทบาทตามลักษณะงานที่คณะสงฆ์กาหนดให้ โดยความโดดเด่น คือ การ
ส่งเสริมค่านิยมทางจริยธรรมด้วยกลวิธีเผยแผ่ต่าง ๆ แต่ที่น่าสนใจ คือ การยกระดับคุณธรรมด้วยวรรณกรรม
พื้นบ้าน การนี้จึงส่งผลเชิงกระตุ้นเตือนวิธีใหม่ต่อทัศนคติของพุทธศาสนิกชน
2. การเปรียบเที ยบระดับ การพั ฒ นาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อาเภอสามพราน จัง หวั ด
นครปฐม จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
สุริยา สวโร (2553: ก-ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะ
สงฆ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสงฆ์แขวงสะหวันนะเขต ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุกูล บุญรักษา (2554: กข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักภาวนา 4 ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักภาวนา 4 ของกองบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 31 จ าแนกตามปัจ จัยส่ วนบุคคล 5 ด้าน คื อ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา แตกต่างกั นมี ร ะดั บ
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ความเห็นต่อ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ตามหลักภาวนา 4 ของ กองบัญ ชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ไม่
แตกต่างกัน
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ควรพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของสังคม และอบรมพระสงฆ์ให้
สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อน
2. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรจะส่งเสริมให้มีการตั้งทุนศึกษาสงเคราะห์สม่าเสมอ เพื่อความ
ต่อเนื่องของการมอบทุ น โดยก าหนดให้พระสังฆาธิก ารทุกรูป ต้องตั้ง ทุนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เ กิดความ
ต่อเนื่อง
3. ด้านการปกครอง ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรที่จะมาทาหน้าที่ใน การบริหาร
จัดการนั้น ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับการปลูกฝังและควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการและเป็นที่ยอมรับ และเจริญศรัทธาแก่ผู้พบเห็นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเชิง
คุณภาพ
2. ผู้ที่สนใจอาจนาแนวคิดดังกล่าวไปทดลองวิจัยใช้กบั วัดแห่งอื่น เพือ่ ทาวิจัยใน เชิงเปรียบเทียบ
3. การวิจัยดังกล่าวเป็นแบบภาคตัดขวาง ศึกษาในช่วงเวลาเท่านั้น ผู้สนใจอาจ ทาวิจัย ในรูปแบบ
อนุกรมเวลา เพือ่ ทาการเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา
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